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XV.. H E T VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR 

155.155. De wettelijke regeling 

Hett voorlopig getuigenverhoor was oorspronkelijk geregeld in de artikelen 
8766 tot en met 881 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
sedertt de Wet van 3 december 1987 S 590 in de artikelen 214 tot en met 
2200 en sedert de Wet van 6 december 2001 S 580 in de artikelen 186 tot 
enn met 193. 
Dee wet kent in artikel 186 lid 1 Rv het voorlopig getuigenverhoor voordat 
eenn zaak aanhangig is en in lid 2 het voorlopig getuigenverhoor tijdens een 
reedss aanhangig geding.279 Aanvankelijk kon een voorlopig getuigenverhoor 
alleenn worden bevolen voordat een zaak aanhangig was, maar sedert de Wet 
vann 23 december 1885 S 230 kan het ook tijdens een aanhangig geding. 
Hett verzoek een voorlopig getuigenverhoor te bevelen vormt de inleiding 
tott een zelfstandige verzoekschriftprocedure, zowel voordat een zaak 
aanhangigg is als tijdens een reeds aanhangig geding. In een reeds aanhangig 
gedingg kan het verzoek niet worden gedaan bij incidentele conclusie.280 

Opp de procedure die eindigt met een beschikking is de wettelijke regeling 
vann de verzoekschriftprocedure van toepassing, hetgeen betekent dat de 
rechterr of een voorlopig getuigenverhoor moet bevelen óf moet motiveren 
waaromm hij het niet beveelt. 
Hett verzoek moet voordat een zaak aanhangig is volgens artikel 187 lid 1 
Rvv worden gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de 
zaak,, indien deze aanhangig wordt gemaakt, kennis te nemen. Tijdens een 
aanhangigg geding moet volgens artikel 187 lid 2 Rv het verzoek worden 
gedaann aan de rechter bij wie de zaak aanhangig is. 

756.. De belanghebbende 

Voordatt een zaak aanhangig is, wordt volgens artikel 186, lid 1 Rv het 
verzoekk gedaan door de belanghebbende, tijdens een reeds aanhangig 
gedingg volgens artikel 186 lid 2 Rv door een partij. De wet maakt hier 
onderscheidd omdat voordat een zaak aanhangig is niet van een partij kan 
wordenn gesproken. 
Volgenss artikel 187 lid 3 sub d Rv moet het verzoekschrift inhouden de 
naamm en de woonplaats van de wederpartij of de redenen waarom de 

2799 Voor de vraag of een zaak wel of niet aanhangig is, is beslissend het tijdstip waarop het 
verzoekk wordt gedaan, niet het tijdstip waarop de rechter beschikt. HR 7 november 1986, NJ 
1987,, 378 (WLH); Hof Den Haag 20 oktober 1987, NJ 1988, 308. 
2800 HR 19 maart 1982, NJ 1982, 321. 
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wederpartijj  onbekend is. Maar wanneer het verzoek gedaan wordt tijdens 
eenn aanhangig geding is de wederpartij niet onbekend. Dat is als eiser het 
verzoekk doet de gedaagde en als gedaagde het verzoek doet de eiser. Alleen 
alss het verzoek gedaan wordt voordat een geding aanhangig is, kan het zich 
voordoenn dat de wederpartij bij het verzoekschrift (nog) onbekend is. 
Opp het verzoek volgt de mondelinge behandeling. Artikel 187 lid 4 bepaalt: 
Tenzijj  de wederpartij onbekend is en behoudens gevallen van onverwijlde 
spoed,, wordt op het verzoekschrift niet eerder beschikt dan nadat een 
behandelingg heeft plaatsgevonden, waartoe de verzoeker en de wederpartij 
wordenn opgeroepen. 
Hetgeenn in artikel 187 lid 4 Rv is voorgeschreven en hetgeen artikel 
1888 lid 1 Rv bepaalt omtrent de toezending van het verzoekschrift aan 
dee wederpartij dient het beginsel van hoor en wederhoor, dat tot de 
fundamentelee beginselen van het procesrecht behoort en op straffe van 
nietigheidd in acht moet worden genomen.281 

Belanghebbendee is degene die overweegt als eiser een geding aan te 
vangen,, maar ook degene die verwacht of vermoedt als gedaagde in zulk 
eenn geding te worden betrokken. Belanghebbende kan ook zijn iemand die 
weliswaarr niet verwacht procespartij te zullen worden maar bijvoorbeeld als 
verzekeraarr zozeer betrokken is bij een tussen anderen gevoerde procedure 
off  in een zodanige rechtsverhouding staat tot die anderen of één hunner dat 
hijhij  vrijwel in gelijke mate of zelfs nog in sterkere mate als belanghebbende 
bijbij  die procedure moet worden aangemerkt.282 

157.157. Geen beperkingen 

Eenn voorlopig getuigenverhoor is uitsluitend toelaatbaar in gevallen 
diee kunnen leiden tot of die reeds hebben geleid tot een geding voor de 
burgerlijkee rechter.283 Niet dus in strafzaken, bestuurszaken en tucht-
zaken. . 
Inn burgerlijke zaken zijn er geen beperkingen. De beperkingen die bestaan 
hebben,, zijn bij de Wet van 18 juli 1951 S 302 vervallen. De woorden 
"I nn de gevallen waarin bij de wet het bewijs door getuigen is toegelaten" 
waarmeee artikel 196 lid 1 Rv aanvangt, vormen evenmin als de woorden 
"Indienn bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten" waarmee artikel 166 
lidd 1 aanvangt, een beperking omdat, zoals hiervóór in nummer 29 ter 
sprakee is gekomen, het bewijs door getuigen nergens met zoveel woorden 
niett is toegelaten. 

2811 HR 29 maart 1985, NJ 1986, 242 (WHH enWLH). 
2822 Snijders-Ynzonides-Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht nummer 232. 
2833 HR 15 juli 1987, NJ 1988, 2; HR 11 februari 2000, NJ 2001, 137 (DA). 
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158.158. De reden van het verzoek 

Hett tussenvonnis - vroeger interlocutoir vonnis genaamd - waarbij de 
rechterr op grond van artikel 166 Rv een getuigenverhoor beveelt, wordt 
gewezenn nadat partijen hun zaak schriftelijk en eventueel mondeling 
bijj  pleidooi geïnstrueerd hebben. Dan kan er inmiddels veel tijd zijn 
verstrekenn sedert de feiten waarop eiser zich tot tegenspraak van die 
vorderingg wil beroepen, zijn voorgevallen. Al die tijd bestaat de kans dat 
hett getuigenbewijs verloren gaat hetzij uit hoofde van ouderdom of ziekte 
vann de personen die als getuigen zouden moeten worden gehoord, hetzij 
uitt hoofde dat zij hebben voorgenomen het land te verlaten, hetzij om een 
anderee dergelijke reden. 
Datt gevaar vermindert als de tijd tussen het voorvallen van de feiten en het 
tijdstipp van het getuigenverhoor wordt verkort. 
Verkortingg van die tijd is ook daarom belangrijk omdat de verklaringen van 
dee getuigen aan waarde winnen indien zij kort na het voorvallen van de 
feitenn worden afgelegd en hetgeen de getuigen hebben waargenomen nog 
verss in het geheugen ligt. "Bovendien kan men geredelijk aannemen dat 
verklaringenn die spoedig na het plaatsvinden van de betwiste feiten worden 
afgelegdd grotere betrouwbaarheid bezitten dan verklaringen die vele 
maandenn en wellicht jaren na dato ten processe worden genotuleerd".284 

Hett voorlopig getuigenverhoor voordat een zaak aanhangig is, biedt voorts 
dee belanghebbende de gelegenheid te beoordelen of hij in staat is de 
feitenn waarop hij zich wil beroepen te bewijzen en van dat oordeel te doen 
afhangenn of hij - eisende of verwerende - wel zal procederen. Het houden 
vann een voorlopig getuigenverhoor heeft onder meer tot doel vóór het begin 
vann een procedure door één der potentiële procespartijen te laten aftasten 
off  er bewijsmogelijkheden zijn die het aanhangig maken van een procedure 
zoudenn kunnen rechtvaardigen, aldus Vranken in zijn noot onder HR 24 
junii  1988, NJ 1989, 121. Dat geldt ook voor een voorlopig getuigenverhoor 
tijdenss een aanhangig geding niet om daarvan het procederen te doen 
afhangenn maar het voortprocederen. 

159.159. De feiten en rechten 

Volgenss artikel 187 lid 3 sub d Rv moet het verzoekschrift de feiten en 
rechtenn die de verzoeker wil bewijzen, inhouden. 

2844 Memorie van Toelichting bijlage II Wet van 6 december 2001 S 580 blz. 2. 
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Voorr het bewijs van rechten geldt hetgeen hiervóór in nummer 75 is 
opgemerkt.. Rechten kunnen rechtstreeks door schriftelijk bewijs worden 
bewezen,, maar niet door getuigen. Dan moeten feiten worden gesteld 
waaraann het objectieve recht het (subjectieve) recht als gevolg verbindt. 
Evenalss de feiten waarvan artikel 166 lid 1 Rv spreekt, moeten de in artikel 
1877 lid 3 sub d bedoelde feiten voor waarneming vatbaar zijn, omdat 
volgenss artikel 163 Rv een getuigenverklaring slechts als bewijs kan dienen 
voorr zover zij betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming 
bekendee feiten. De feiten moeten ook betwist zijn want niet betwiste 
feitenn staan vast en behoeve geen bewijs. Er bestaat echter een belangrijk 
verschil. . 
Mett betrekking tot de feiten waarvan in artikel 187 lid 3 sub b Rv sprake is, 
magg anders dan met betrekking tot de feiten waarvan artikel 166 lid 1 Rv 
spreektt niet verlangd worden dat zij tot de gevorderde beslissing kunnen 
leiden,, eenvoudig omdat er in de zelfstandige verzoekschriftprocedure, 
waartoee het verzoek een voorlopig getuigenverhoor te bevelen leidt, van 
eenn gevorderde beslissing in de zin van artikel 166, lid 1 Rv geen sprake is. 
Datt betekent dat met betrekking tot de feiten van artikel 187 lid 3 sub d Rv 
anderss dan met betrekking tot de feiten van artikel 166 lid 1 Rv niet de eis 
gesteldd mag worden dat zij met een zodanige bepaaldheid zijn omschreven 
datt de rechter in staat is te beoordelen of zij tot de gevorderde beslissing 
kunnenn leiden. Het voorlopig getuigenverhoor kan anders dan het ingevolge 
artikell  166 Rv bevolen getuigenverhoor strekken om duidelijkheid te verkrij-
genn omtrent het onderwerp van verhoor. Bij arrest van 11 januari 1985, 
NJJ 1985, 352 overwoog de Hoge Raad dat het verzoekschrift van artikel 
8777 lid 3 Rv (het latere artikel 213 lid 3, thans artikel 187 lid 3) "ertoe 
strektt om duidelijkheid omtrent het onderwerp van het getuigenverhoor te 
verkrijgenn ten behoeve van de rechter die op het verzoek moet beslissen, 
tenn behoeve van de rechter voor wie het verhoor zal worden gehouden 
enn ten behoeve van de wederpartij. Dit brengt mede - aldus de Hoge 
Raadd - dat de verzoeker het feitelijk gebeuren waarover hij getuigen wil 
horenn zodanig moet omschrijven - zo mogelijk ook met vermelding van 
tijdd en plaats - dat de rechter die op het verzoek beslist, kan toetsen of 
dit,, gelet op de wettelijke eisen en de mogelijkheid van misbruik, voor 
toewijzingg vatbaar is en dat voorts voor de rechter voor wie het verhoor 
wordtt gehouden en voor de wederpartij met het oog op de te stellen vragen 
voldoendee duidelijk of welk feitelijk gebeuren het verhoor betrekking zal 
hebben.. Anders dan het Hof tot uitgangspunt heeft genomen, is voor dit 
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éénn en ander echter niet vereist dat de verzoeker daarenboven zou aangeven 
welkee de toedracht is geweest van het feitelijk gebeuren waarover hij bewijs 
verlangt,, omdat hij geen recht zou hebben op een getuigenverhoor indien 
hijzelff  omtrent de feiten "nog in het duister tast". Een zo verstrekkende 
eiss zou tot het ongerijmde gevolg leiden dat het voorlopig getuigenverhoor 
niett als processueel middel kan worden gebruikt juist in die gevallen die 
menn bij uitbreiding van de mogelijkheden van dat verhoor (bij de Wet 
vann 18 juni 1951 S 302) op het oog had, te weten dat het wenselijk is om 
"partijenn in staat te stellen voor de aanvang van het geding door voorlopige 
getuigenverhorenn de feitelijke grondslag van het geding te doen vaststellen 
(Memoriee van Toelichting Bijlage II 1949/1950, 1585 nummer 3 p. 1) 
hetgeenn zich met name voordoet als partijen of één hunner niet weet wat 
err (precies) gebeurd is". 

Eenn zelfde overweging gaf de Hoge Raad bij arrest van 4 oktober 1985, NJ 
1986,, 39 in welk geval het Hof niet had gesproken van "nog in het duister 
tasten""  omtrent de feiten, maar van "zich geen beeld gevormd te hebben 
vann de feiten". 
Bijj  arrest van 24 maart 1995, NJ 1998, 414 gaat de Hoge Raad nog verder. 
Bijj  dat arrest heeft bij beslist "dat het voorlopig getuigenverhoor óók en 
vooralvooral ertoe strekt belanghebbenden bij een eventueel naderhand bij de 
burgerlijkee rechter aanhangig te maken geding de gelegenheid te bieden 
vooraff  opheldering te verkrijgen omtrent de (hun wellicht nog niet precies 
bekende)) feiten, zulks teneinde hen in staat te stellen hun positie beter te 
beoordelenn met name ook ten aanzien van de vraag tegen wie het geding 
moett worden aangespannen". 
"Di tt doet zich voor285 bijvoorbeeld hij aanvaringen, verkeersongevallen, 
geschillenn over de deugdelijkheid van een levering, kortom in alle zaken 
waarinn partijen over betrouwbare feitelijke gegevens moeten kunnen 
beschikkenn om hun kansen voor een toekomstig proces te kunnen wikken 
enn wegen. Ook geeft het voorlopig getuigenverhoor een middel om te weten 
tee komen tegen wie de vordering moet worden ingesteld door de eiser 
diee schade heeft geleden door een onrechtmatige daad maar niet precies 
weett wie deze heeft gepleegd (baldadigheid in groepsverband, verkeerde 
behandelingg in ziekenhuis). Op die wijze kan worden voorkomen dat 
eenn proces op onjuiste grondslag of tegen een verkeerde gedaagde wordt 
aangespannenn en dientengevolge eerst in een laat stadium van het geding, 
immerss na het interlocutoire vonnis waarbij getuigenbewijs werd opgelegd, 
blijk tt dat partijen een vruchteloos debat hebben gevoerd. Hadden partijen 

2855 Aldus Star-Busmann-Rutten-Ariëns, Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering 
nummerr 283. 
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daarentegenn van den beginne, door middel van een voorlopig getuigenver-
hoorr de feiten beter gekend, dan zou het proces een bevredigender 
verloopp hebben gehad en een bewijsinterlocutoir misschien overbodig zijn 
geweest". . 
Hett voorlopig getuigenverhoor heeft daardoor mede de functie gekregen 
omm op onjuiste feitelijke grondslag gebaseerde procedures en onnodige 
debattenn en daarmee vertraging van het geding te voorkomen.286 

160.160. De aanduiding van de te bewijzen feiten 

Hett voorlopig getuigenverhoor strekt (mede) om duidelijkheid te ver-
krijgenn omtrent de feiten. Maar artikel 187 lid 3 Rv bepaalt onder b: Het 
verzoekschriftt houdt in de feiten en rechten die men wil bewijzen. 
Hett verzoekschrift dient ertoe - aldus de Hoge Raad in zijn arresten 
vann 11 januari 1985, NJ 1985, 352 en 4 oktober 1985, NJ 1986, 39 -
omm duidelijkheid omtrent het onderwerp van het getuigenverhoor te 
verschaffenn ten behoeve van de rechter die op het verzoek moet beslissen, 
tenn behoeve van de rechter voor wie het verhoor zal worden gehouden en 
tenn behoeve van de wederpartij. De verzoeker moet het feitelijk gebeuren, 
waaroverr hij getuigen wil horen, zodanig omschrijven - zo mogelijk met 
vermeldingg van tijd en plaats - dat de rechter die op het verzoek beslist, kan 
toetsenn of dit, gelet op de wettelijke eisen en de mogelijkheid van misbruik, 
voorr toewijzing vatbaar is en dat voor de rechter voor wie het verhoor 
wordtt gehouden en voor de wederpartij met het oog op de te stellen vragen 
voldoendee duidelijk is op welk feitelijk gebeuren dat betrekking zal hebben. 
Niett vereist is echter dat de verzoeker daarenboven zou aangeven welke 
dee toedracht is geweest van het feitelijk gebeuren waarover hij bewijs 
verlangt. . 

Niett vereist is - aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 19 februari 1993, 
NJJ 1994, 345 (HJS) - dat reeds in het verzoekschrift nauwkeurig wordt 
aangegevenn welke feiten en stellingen verzoeker in zijn voorgenomen 
vorderingg ten grondslag wil leggen en omtrent welke feiten hij getuigen wil 
doenn horen. 

161.161. Misbruik van bevoegdheid 

Naarr artikel 3 : 13 lid 1 BW bepaalt, kan degene aan wie een bevoegd-
heidd toekomt haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt. Volgens 

2866 Stein-Rueb Compendium 7.5.1. 
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lidd 2 kan een bevoegdheid onder meer worden misbruikt door haar uit te 
oefenenn met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander 
doell  dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende 
dee onevenredigheid tussen het belang bij die uitoefening en het belang dat 
daardoorr wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had 
kunnenn komen. 
Ookk een processuele bevoegdheid kan worden misbruikt Van het uit-
oefenenn van een processuele bevoegdheid met het oogmerk een ander te 
schadenn is sprake in de zaakHR 26 juni 1959, NJ 1961, 553 (DJV). Nadat 
inn conventie en in reconventie tussen de echtelieden scheiding van tafel 
enn bed was uitgesproken, had de man hoger beroep opzettelijk eerst in de 
laatstee ogenblikken van de beroepstermijn ingesteld met geen ander doel 
dann om zonder enig in redelijkheid te respecteren belang van de man de 
niet-ontvankelijkheidd van de vrouw in haar eis in reconventie te bewerken. 
Dee man is terecht niet ontvankelijk verklaard daar het aldus ingestelde 
hogerr beroep niet de strekking had het Hof over de aangevoerde grieven 
tee doen beslissen. 

162.162. Ook de bevoegdheid een voorlopig getuigenverhoor te verzoeken, kan worden 
misbruikt misbruikt 

Daarvann is sprake als een voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht voor 
eenn ander doel dan waarvoor het is gegeven zoals in de zaak HR 29 maart 
1985,, NJ 1986, 242 (WHH enWLH). In deze zaak ging het om de vraag 
off  verzoekster aan haar rechtspositie van eigenares en houdster van een 
octrooi-aanvragee de bevoegdheid kon ontlenen om langs de weg van een 
voorlopigg getuigenverhoor (waarin zij werknemers van een concurrent 
wildee doen horen) de vraag beantwoord kon krijgen of in het bedrijf van 
dee concurrent verzoeksters werkwijze, die beschreven was in de openbaar 
gemaaktt octrooi-aanvraag, werd toegepast. Die vraag moet volgens de 
Hogee Raad in beginsel ontkennend worden beantwoord. 

163.163. Onevenredigheid van belangen 

Inn de zaak HR 6 februari 1987, NJ 1988, 1 (WHH) wilde de verzoeker, die 
meendee dat hij aanspraak kon maken op schadevergoeding omdat hij door 
eenn agent van gemeentepolitie in zijn arm was geschoten, langs de weg van 
eenn voorlopig getuigenverhoor achter de identiteit van de agent komen. 
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Hett Hof had vastgesteld dat het belang van de verzoeker was gelegen in de 
doorr hem gewenste principiële vrijheid te kunnen kiezen tegen wie hij de 
vorderingg tot schadevergoeding kon instellen, de ambtenaar of de gemeente. 
Daartegenoverr stond het belang van de gemeente bij geheimhouding van 
dee identiteit van de ambtenaar omdat bekendmaking van diens identiteit 
tott tegen hem gerichte acties kon leiden. De Hoge Raad oordeelde dat 
vann misbruik onder meer sprake kan zijn wanneer de verzoeker wegens de 
onevenredigheidd van de over en weer betrokken belangen in redelijkheid 
niett tot het uitoefenen van de bevoegdheid kan worden toegelaten.287 

Inn zijn noot onder HR 19 februari 1993, NJ 1994, 345 wijst Snijders 
eropp dat het verzoek een voorlopig getuigenverhoor te bevelen niet mag 
wordenn afgewezen op de enkele grond dat het belang van de verzoeker 
bijj  toewijzing minder zwaar weegt dan het belang van de wederpartij bij 
afwijzing.. Voor zover het misbruik van bevoegdheid, zoals in het vermelde 
geval,, gefundeerd wordt op een afweging van belangen geldt het oneven-
redigheidscriterium. . 

164.164. De partij-getuige 

Volgenss artikel 164 lid 1 Rv kunnen ook partijen als getuigen optreden. 
Ookk in een voorlopig getuigenverhoor tijdens een aanhangig geding kunnen 
partijenn als getuigen worden gehoord. Voor de verklaring van de partij die 
dee bewijslast draagt, geldt de beperkte bewijskracht waarvan in artikel 164 
lidd 2 Rv sprake is. De beperking geldt niet voor het tegenbewijs in de zin 
vann artikel 168 Rv. 
Inn een voorlopig getuigenverhoor voordat een zaak aanhangig is, kan een 
persoonn zijn gehoord die in het aanhangig gemaakte geding partij is. Draagt 
diee partij in dat geding de bewijslast dan geldt voor haar in het voorlopig 
getuigenverhoorr afgelegde verklaring de beperkte bewijskracht van artikel 
1644 lid 2 Rv. Zie hiervóór nummer 67. 
Volgenss artikel 164 lid 3 Rv kan de rechter als de partij die gehouden is een 
verklaringg af te leggen niet ter terechtzitting verschijnt of niet antwoordt op 
dee gestelde vragen of weigert haar verklaring te ondertekenen, daaruit de 
gevolgtrekkingg maken die hij geraden acht. 

Idemm HR 11 maart 1988, NJ 1988, 747 (WHH) en 24 juni 1988, NJ 1989, 121. 
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165.165. Tegenbewijs 

Dee wederpartij die bij het voorlopig getuigenverhoor is verschenen heeft 
hett recht getuigen voor tegenbewijs te doen horen. Volgens artikel 190 
lidd 2 Rv moet zij de rechter verzoeken het tijdstip te bepalen waarop zij 
getuigenn voor tegenbewijs kan voorbrengen. Als de verzoeker een geding 
heeftt aangespannen, kan de wederpartij ook in dat geding tegenbewijs door 
getuigenn leveren, maar dan moet zij dat aanbieden. 

166.166. Bewijskracht 

Dee verklaringen van de getuigen worden opgenomen in het proces-verbaal 
vann getuigenverhoor. Als dat proces-verbaal in het geding wordt gebracht, 
vormtt het in schrift gebracht getuigenbewijs. 
Indienn alle partijen bij het voorlopig getuigenbewijs aanwezig of ver-
tegenwoordigdd zijn geweest, hebben volgens artikel 192, lid 1 Rv de 
verklaringenn in een voorlopig getuigenverhoor afgelegd, dezelfde bewijs-
krachtt als die welke op de gewone wijze in een aanhangig geding zijn 
afgelegd,, vrije bewijskracht dus. 

167.167. Geen hogere voorziening 

Wanneerr het verzoek een voorlopig getuigenverhoor te bevelen wordt 
toegewezenn is naar artikel 188 lid 2 Rv bepaalt geen hogere voorziening 
toegelaten.. Is het verzoek afgewezen dan staat voor de verzoeker een hogere 
voorzieningg - hoger beroep of cassatie - open. Ook als het voor een deel is 
afgewezen,, maar in dat geval alleen voor wat het afgewezen deel betreft. 
Dee wederpartij van de verzoeker kan tegen de toewijzende beschikking 
geenn rechtsmiddel aanwenden. Dat heet een asymmetrisch appèlverbod 
datt - naar de Hoge Raad heeft beslist bij arrest van 29 maart 1995, NJ 
1998,, 414 (PV) - niet in strijd is met artikel 6 EVRM of met de eisen van 
eenn goede procesorde, omdat er bij een voorlopig getuigenverhoor noch ten 
aanzienn van de verzoeker noch ten aanzien van diens "wederpartij" sprake 
iss van "het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen" in 
dee zin van artikel 6 EVRM. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM -
alduss de Hoge Raad - valt een geding enkel dan onder het bereik van deze 
verdragsbepalingg indien zijn uitkomst ten aanzien van zulk een recht of 
verplichtingg onmiddellijk beslissend is. Dat laatste kan van het voorlopig 
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getuigenverhoorr niet worden gezegd, ook al komt in het eventueel 
naderhandd aan te spannen geding, ingevolge artikel 219 Rv - nu artikel 192 
lidd 1 Rv - aan de in het verhoor afgelegde verklaringen indien alle partijen 
bijj  dat geding bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest, 
dezelfdee bewijskracht toe alsof ze in dat geding zouden zijn afgelegd. 
Hett appèlverbod is niet absoluut. Voor de wederpartij staat wel een hogere 
voorzieningg open voor zover zij erover klaagt dat het artikel, uit kracht 
waarvann de toewijzende beschikking is gegeven, ten onrechte is toegepast of 
tenn onrechte buiten toepassing is gelaten of met verzuim van essentiële vor-
menn is toegepast, zoals de Hoge Raad heeft beslist hij arrest van 29 maart 
1985,, NJ 1986, 242 (WHH enWLH). In dit geval bleek uit de bestreden 
beschikkingg niet dat de in het verzoekschrift aangeduide wederpartij op 
hett verzoek was gehoord, althans daartoe was opgeroepen. De beschikking 
wass gegeven zonder toepassing van het fundamentele beginsel van hoor en 
wederhoor.288 8 

2888 HR 24 maart 1995, NJ 1998, 414 (PV); 22 oktober 1999, NJ 1999, 798. 
Stein-Ruebb Burgerlijk procesrecht 7.5.2: Dit rechtsmiddelenverbod strekt zich niet uit tot de 
gevallenn waarin de rechter de regeling ten onrechte heeft toegepast dan wel buiten toepassing 
heeftt gelaten of essentiële normen heeft veronachtzaamd. 
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